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Excursie datum: 13 September 2015 

  
Naam excursie: OVP middag excursie OVP 2 personen 

  
Gids(en): Els Luijkx 

 
 

Nederlandse naam English name Wetenschappelijke/Scientificname 

aalscholver great cormorant Phalacrocorax carbo 

bergeend common shelduck Tadorna tadorna 

blauwe reiger grey heron Ardea cinerea 

boerenzwaluw barn swallow Hirundo rustica 

boomvalk hobby Falco subbuteo 

brandgans barnacle goose Branta leucopsis 

bruine kiekendief marsh harrier Circus aeruginosus 

buizerd common buzzard Buteo buteo 

dodaars little grebe Tachybaptus ruficollis 

ekster magpie Pica pica 

fitis willow warbler Phylloscopus trochilus  

fuut great crested grebe Podiceps cristatus 

graspieper meadow pipit Anthus pratensis 

grauwe gans greylag goose Anser anser 

groenling greenfinch Chloris chloris 

grote zilverreiger great egret Casmerodius albus 

houtduif wood pigeon Columba palumbus 

huiszwaluw house martin Delichon urbica 

kauw eurasian jackdaw Corvus monedula  

kievit northern lapwing Vanellus vanellus 

kluut avocet Recurvirostra avosetta 

knobbelzwaan mute swan Cygnus olor 

kokmeeuw black-headed gull Croicocephalus ridibundus 

krakeend gadwall Anas strepera 

kuifeend tufted duck Aythya fuligula 

lepelaar eurasian spoonbill Platalea leucorodia 

meerkoet common coot Fulica atra 

nijlgans egyptian goose Alopochen aegyptiacus 

paapje whinchat Saxicola rubetra 

putter goldfinch Carduelis carduelis 

raaf common raven Corvus corax 

rode wouw red kite Milvusmilvus 

roodborst robin Erithacus rubecula 

scholekster oystercatcher Haematopus ostralegus 

slobeend northern shoveler Anas clypeata 

sperwer eurasian sparrowhawk Accipiter nisus 

spreeuw common starling Sturnus vulgaris 

stormmeeuw common gull Larus canus 

tjiftjaf chiffchaff Phylloscopus collybita 

torenvalk common kestrel Falco tinnunculus 

visarend osprey Pandion haliaetus 

wilde eend mallard Anas platyrhynchos 

winterkoning wren Troglodytes troglodytes 
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witte kwikstaart white wagtail Motacilla alba 

wulp eurasian curlew Numenius arquata 

zeearend white tailed eagle Haliaeetus albicilla 

zilvermeeuw herring gull Larus argentatus 

zwarte kraai carrion crow Corvus corone 

 

 

 

 totaal aantal soorten 48 

 

 

 

Hoogtepunt van de dag: 

Ondanks de weervoorspelling is het een warme middag geworden met veel zon. 

 

Gelijk bij aankomst bij Oostvaarders op weg naar de heuvel van het JT pad zagen we de eerste zeearend. 

Op de heuvel werd het 2 jong gezien en wat later ook nog een volwassen zeearend. 

 

In een roofvogel luchtbel boven de heuvel warden 2 rode wouwen en Buizerd waargenomen het was een feest 

waar veel mensen van genoten. 

 

Ook de bedelende jonge lepelaar werd uitgebreid bewonderd. 

 

Op de Praambult waren de herten en dichtbij een prachtige Buizerd als mooie afsluiting 

 

Els 

 


